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Botvide  8 augusti 2015 

Till minne av Ursi. 
Foto: Jennifer Medin 

Botvide 8 augusti 2015 

TILL MINNE AV URSI ! 
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Lite info från Sanda IF. 

Vi i Sanda IF har börjat fundera lite kring Svenska mästerskapen i varpa! 
För att kunna gå iland med en sådan idé behöver vi stöd och hjälp av 
företagare, föreningar och markägare m.fl. i Sanda. Vi bjuder in till: 

Möte/brainstorming den 9/9 i Gervaldsgården  
med start klockan 19.00 

Fika bjuder Sanda IF på! 
 Kom gärna om ni har annat ni funderar över också. 

Med vänlig hälsning - Sanda IF:s styrelse 

KUBB-SM  
blev inställt sist! Nu kör vi igen, denna gång om det så bara blir ett lag. 

Lördagen den 19/9 med start klockan 13.00 

Anmälan till Tomas Holmqvist tel 0708445212  
eller Thomas Pettersson tel 0707312317. 

Väl mött - Sanda IF 

 

Bygghelg i parken 12 - 13 september 

Lördagen den 12/9 kl. 09.00 påbörjas arbetet med ny scen. 
Kom och hjälp till,  

även om du bara kan några timmar så är det till god hjälp. 

Nya motionsdansen 

Tisdagar 19-21 med start 29/9 i Sanda bygdegård 

Bugg, foxtrot varvat med lite traditionell gammeldans. 
Även för nybörjare!! 

Nu till Jörgens spellista. 

VÄLKOMNA önskar Sanda dansförening 
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Fantastisk kväll vid Kovik 

Hembygdsföreningens trivselkväll vid Kovik den 9 augusti var välbesökt, 
27 personer kom för att grilla, äta och fika, men så var det också en osed-
vanligt fin kväll, det var ”fett stille” på havet. Det behöver inte vara svå-
rare än så att få en trevlig stund tillsammans, en grill, lite korv och kaffe 
och mycket pratande. 

 

 Många 
 glada  
 besökare vid trivselträffen vid Kovik den 9 augusti. 

Foto: G Malmros 
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KALLELSE 

till samtliga delägare i Ammor jordägare och samfälld mark i Västergarn. 

Lördagen 19 september kl. 10.00 

träffas vi igen för ett möte och sedan städar vi vår gemensamma  
mark vid Ammor. 

Medtag div. redskap som kan tänkas vara användbara. 
Vi bjuder på grillad korv. 

Väl mött! 
Ammor jordägare och samfälld mark genom 

Zorica Grufberg, tfn 297129  -  Gunvor Westberg, tfn 245053 

Kommande filmer på Rondo 

6/9 kl. 19.00 Så ock på jorden 

13/9 kl. 15.00 Nicke Nyfiken 3 

20/9 kl. 19.00 Every thing will be fine 

27/9 kl. 19.00 Glada hälsningar från Missångerträsk 

4/10 kl. 15.00 Insidan ut 
18/10kl. 15.00 LasseMajas detektivbyrå - Stella Nostra 

8/11  kl. 19.00 Spectre - Bond 

15/11kl. 19.00 En underbar jävla jul                      

Konsert med Mats Rådberg och Rankarna 

Rondo i Klintehamn  
Lördagen den 7 november 

Konserten börjar kl. 19.30 och  
baren är öppen från kl. 18.30 

Biljetterna kostar 325:-  
Bokas hos Roger Bergvall på telefon 0707973834 

VÄLKOMNA! 

http://www.klintewebben.se/index.php/component/banners/click/6
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mats_R%C3%A5dberg.JPG
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Bakluckeloppis 

I Sanda prästgårdspark 

Lördagen den 12 september 2015, kl. 10-14 

Kostnad 100 kr/bil 
Pengarna går till syriska flyktingar. 

Kaffe– och korvservering. 
Platsbokning tel 070 9966846 eller 070 6705310 

Sanda, Västergarn och Mästerby församling 

Gemenskapsträff 

I Sanda stationshus lördagen 3 oktober kl. 13.30 

Kristina Eriksson från Bjurholm medverkar. 
Kaffeservering. 

VÄLKOMNA! 
Sanda EFS 

 

 Höstens filmer i Klinte filmstudio 

Rondo kl. 19.00   250 kronor för 7 filmer 

 16 september Every Face Has a Name  2015 

 30 september Woman in gold   2015 

 14 oktober  Den tyske läkaren  2013 

 28 oktober  Timbuktu    2014 

 11 november Hemkomsten   2013 

 25 november Pride     2014 

 9 december Selma    2015 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKzHpK6yy8cCFUiULAodd9YL6A&url=http%3A%2F%2Fwww.jeppo.fi%2Fsv%2Fnode%2F43&ei=XCDgVaypFciosgH3rK_ADg&psig=AFQjCNFIwAxC8GhEqkJnbD1q_u5krOhzIA&ust=14408380878430
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Vandring i Agnes grannlag 

Vi var ca 20 personer som gjorde en kvällsvandring i Agnes grannlag. Vi gick 
ner den lilla vägen strax söder om Åströms däck. Där nere ligger Kvarnhagen 
och om den skrev Margit Olofsson, Burge i Hablingbo, ett bidrag till tävlingen 
”Min hemsocken” 1944 i Gotlänningen. Margit var född Åström vid Bjästavs i 
Sanda och var Anna-Stina Olssons mamma. Anna-Stina gifte sig sedan med 
Anders Olsson vid Bjästavs och blev på så sätt granne med sin mammas barn-
domshem. 
 

Kvarnhagen 

Till min fars ägor hör även Kvarnhagen. Den har fått sitt namn av att det for-
dom funnits en vattenkvarn. 

Kviar ner till hagen är så vackra när tynnen blommar. Vid vänstra sidan av 
vägen nära Kvarnåkersledet ligger en gammal skeppssättning. Många gånger 
när jag suttit vid Kvarnåkersledet och mjölkat, har jag kastat skygga blickar på 
det stenskeppet, men jag såg aldrig någon viking. Till kvarnen i hagen kördes 
säd som skulle malas när det var vatten i ån.  

En gång gick det en bonde förbi där, då ån var torr, men kvarnhjulet gick med 
väldig fart. Bonden blev förvånad och tittade in i kvarnen och fick då se en li-
ten man med röd luva stå och mala. Det var Lauhagebysen, ja Kvarnhagen är 
en gammal trullhage.  

En gång skulle min farmor gå och hälsa på släkten vid Buters. Hon gick och 
gick men kom ständigt tillbaka till samma plats. Då sa farmor: ”To ja o vände 
förklät avigt och da hitta ja strax vägen”. Detta hände långt innan det var 
hugget i hagen. Där ån ringlar sig fram var i min ungdom den vackraste gröna 
gräsmatta som gick ända fram till åkanten. Dit brukade jag gå när jag mjölkat 
färdigt och doppa fötterna i det kalla eller svala vattnet. 

Ja, du kära Kvarnhage, vad jag saknar dig, du som nu är fjärran från mig. 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 6  13.00 Mässa i Sanda kyrka. 

Ons 9  19.00 Sanda IF:s möte/brainstorming i Gervaldsgården. S 2 

Lör 12  09.00 Bygghelg i Sanda bygdegårdspark.  S 2 

Lör 12  10-14 Bakluckeloppis i Sanda prästgårdspark.  S 6 

To 17  18.00 Dansbanan i bygdegårdsparken tas in.  S 9 

Lör 19  10.00 Möte med Ammor jordägare och samfälld mark i Väster
   garn.  S 4 

Lör 19  13.00 Kubb-SM på Sanda IP. S 2 

Sön 20 13-16 Barnklädesmarknad i Sanda bygdegård.  S 9 

Sön 20  19.00 Musikandakt med countrytema i Mästerby kyrka. 

Sön 27  13.00 Orgelgudstjänst med Robert Nyström i Västergarns  
   kyrka. 

Mån 28 19.00 Styrelsesammanträde i Sanda bygdegård. 

Tis 29 19-21 Motionsdans i Sanda bygdegård.  S 2 

 

 

Sön 4  10.00 Mässa i Sanda kyrka 

Ons 14 18.30 Föreläsning om Paviken i Västergarns hembygdsgård S10 

Fre 16 18-23 After work med pizza i Sanda bygdegård 

To 29  19.00 Teater ”Ensamma men tillsammans” med Länsteatern i 
   Sanda bygdegård. 

 SEPTEMBER  2015 

 SEPTEMBER  2015 
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 Barnklädesmarknad 

Sanda bygdegård 

20 september kl. 13 - 16 

Barnkläder, leksaker, böcker mm 

Flera utgångskassor. 

Kaffeservering 

VARMT VÄLKOMNA! 

 

Hembygdsföreningen informerar… 

Dansbanan  
Dansbanan i bygdegårdsparken skall tas in för vinterförvaring, kom och 
hjälp till så går det som en dans  Torsdagen 17 september kl. 18.00  

Kopieringsapparaten. 
Ungefär hälften av kostnaden för kopieringsapparaten har kommit in till 
kassören från givmilda läsare. Tack för det!! 

Julmarknad och nyårsfirande? 

Finns det intresse för att ha julmarknad i slutet av året? Vill ni vara med 
och sälja? 

Skulle det vara trevligt med ett gemensamt nyårsfirande i bygdegården? 

Har du åsikter och önskemål? Lämna dem på: 
Facebook - Sanda socken eller via mail,  sanda.bgard@gmail.com 
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Butik 

Landa  
Lördagsöppet 10-15 

 

Vi mixar muggar, skålar, plädar, korgar och lyktor 
från danska IB Laursen med nymålade möbler,äldre 

glas och porslin  
 

Du hittar oss i Klintehamn,  
samma hus som biblioteket 

 

Välkomna 
 

Karolina & Anna 
 

Facebook: Butik Landa Klintehamn 
Instagram: Landa_Klintehamn 

Föreläsning om utgrävningarna vid Paviken 

Onsdag 14 oktober kl. 18.30 

Västergarns hembygdsgård 

Dan Carlsson och Christian 
Hoffman berättar om  

de utgrävningar som utförts 
2013 - 2015. 

Även om det är relativt små 
ytor som undersökts, så har 
några bitar kunnat fogas till 
det stora och komplexa pus-

sel som Paviken utgör. 

VÄLKOMNA! 
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Välkomna till socknen! 
Jag heter Carina Sellin och flyttade in vid Västergarn Mafrids 532 1 april i 
år. Neej, det är inte ett sent aprilskämt. Jag har invaderat Magnus och 
Mias gård med två nästan vuxna barn, fyra hästar, en schäferhund och en 
katt. Cornelia är äldst av döttrarna, hon började högskolestudier på di-
stans nu i höst och Klara började på gymnasiet. Hunden heter Diva, hon 
gillar folk men inte andra hundar. Vi trivs toppenbra och vi håller Magnus i 
god kondition med allt som kan behövas hjälp med. Vi är glada att vi får 
hyra Magnus och Mias gård och tycker att Västergarn är en härlig plats att 
bo på.  / Carina, Cornelia och Klara. 

Vi i Västergarn hälsar er hjärtligt välkomna! 

Gm Majgun Bäckman, Västergarns hembygdsförening. 

 

Röda Korset  
Som vanligt gick lotteriet på Västergarnsdagen bäst! Men det beror på alla 
som köper lotter och på alla som skänker fina vinster. Tack alla som 
skänkte vinster - extra tack till Ulf Göthman för din vackra tavla! 

Styrelsen i Sanda Västergarn Röda Kors 

 

Konfirmation i Väte kyrka 

Den 15 augusti var det konfirmation i Väte kyrka. 12 konfirmander, där-
ibland vår grannflicka Emilia gjorde tillsammans med Kent, Carina, Robert 
och Erik en härlig gudstjänst. Från ingångsprocession till att klockare Gun-
nar ringde ut var det ”kul”. Ett allvarsdrag men kul. Musiken var Abba - 
omskriven - ”The winner takes it all” blev ”The sinner takes a fall” bland 
annat. Konfirmanderna sjöng sånger ”Bless the Lord” bland annat och 
spelade ett drama om att kärleken måste bevisas. Några flickor sjöng 
”Hallelujah” och tio Guds bud rappades. Psalmerna var lättsjungna och 
kända. Kyrkan var fullsatt och precis som det skall vara - högt i tak.  
Tack alla fina ungdomar och alla som medverkade. 
/Inger/ 
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  UNEA  
  Hemtjänster AB 

    

  UNEA arbetar i små personalgrupper som ger en god     
kontinuitet, en kontaktperson som utför dina insatser     

och som vet hur du vill ha det i ditt hem! 

  UNEA bjuder till fest två gånger per år, i december 
har vi julfest och vid midsommartid så samlas vi för 
gemensamt. Trevligt att få samlas och umgås med 

varandra. 

   UNEA är ett kundval inom kommunal hemtjänst, det 
kostar inte mer att välja oss! För att välja UNEA tar 

man kontakt med sin handläggare. 

Vi finns i:  

Klintehamn Sanda Västergarn  

Tofta Eskelhem Mästerby Hejde Fröjel Hemse 

Vi utför även städ (RUT skatteavdrag)  

betala halva priset direkt, resterande fakturerar vi 
skatteverket. 

 

Välkomna 

Har du frågor, ring Ulrika M Nysell 0498-24 03 58 
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Rauk Maskin 

 Nu har vi även aluminiumställning för 

  inom och utomhusbruk. 
 Se hemsida för mer  
 info. 

 Pris från 75kr/dygn 

Vi hyr ut inom 

Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad 

www.raukmaskin.se 

Bokning 0707-509914 Support 0707-506550 

TACK  Ylva och Ingvar 

för att ni bevarar Tjuls! 

Vi har nu gått vandringsleden Sanda-

Eskelhem, en lagom promenad.  
Framme vid Tjuls fick vi veta allt om tåg-
stationen m.m. 
Sen tog vi otndag i trädgårdsmöbeln.            Pia med sällskap 

VARMT TACK  
till alla som med besök, blommor och telefonsamtal gett oss stöd i sor-
gen och hedrat minnet av vår älskade Ursula ”Ursi” Medin. 

Ett varmt tack även till alla som med sin närvaro, med vackra blom-
mor, gåvor, tal, dans och sång gjorde hennes begravning till ett ljust 
och vackert minne. 

ROGER, Jennifer och Daniel med familjer. 



 15 
www.sanda-gotland.net 



 16 

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 40 

MANUS IN SENAST 25/9 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

Tfn: 0498-242113  E-post: gunvor.malmros@telia.com 

ANNONSERING 

Hel sida A5:  300 kr 

Halv sida: 150 kr 

1/4 sida:  75 kr 

Föreningsaktiviteter: Gratis 
   

BOKA SANDA BYGDEGÅRD 

Ring Åsa S Andersson 0498-242016 

sanda.bgard@gmail.com 

 

MEDLEMSAVGIFTER 2015 

Sanda hembygdsförening - 
Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr 

Postgiro 28 65 38-4  
Nu också Swish nr 123 671 35 72 

 

Sanda IF - 100 kr 

Bankgiro 5331-0819 

Öppet brev till andra sidan. 
Hej Ursula! 

Det skulle ha varit 60-årsfest. Men nu blir det inte. 
En gång sa du till mig att du hade bestämt, att du inte skall åldras och det 
gör du inte. Jag är inte övertygad om att det var din plan att lämna denna 

värld i förtid, men nu blev det en sanning. 

Jag saknar dig så!! 

Även om jag på något underligt sätt vet att du är här med alla oss, så är 
det svårt att ta en kopp te med dig och lufta filosofiska och praktiska äm-
nen. Jag undrar om du har fått svar på dina funderingar nu, men jag för-

står att du säkert har tystnadsplikt för att avslöja det till denna gröna 
värld, men jag tror att om man lyssnar noga, så kan den som vill, höra 

dina viskningar! 
Ha det så bra i din nya värld och hälsa på oss här då och då! 

 

Många kramar! 
 

P.S. Rosor blommar fantastiskt i år, men det har du säkert redan sett! 

Hälsningar från din vän  Mareta. 


